
 

 חוק האריזות –פעילות חווייתית בנושא מערך 

 מרב יגר ואורי מורליכתבו וערכו: 

 דק' 60-45 :משך זמן הפעילות

 כיתות ד, ה,ו: אוכלוסית יעד

 שלום,

 לפניכם מערך פעילות בנושא חוק האריזות.

 .תיווך המורהספר יסודי ב ת הפעילות מיועדת לגילאי בי

 :הסבר המצגת

 כולל קישור לחוק. נמצא במצגת חוק האריזות?הסבר מהו  :2שקופית 

מהרכב  20% -למה למחזר אריזות? נפח הפסולת הביתית גדל משנה לשנה. האריזות תופסות כ :3שקופית 

הפח הביתי. אריזות )ופסולת בכלל( שלא מועברת למחזור, נשלחת להטמנה. המטרה היא לצמצם כמה שיותר 

 לצמצום פסולת אריזות ע"י מחזורה. את כמות הפסולת הנשלחת להטמנה ולהביא

 על הילדים למצוא מבין כל התמונות את האריזות. :4שקופית 

 תשובות לשאלה בשקופית הקודמת.: 5שקופית 

 יום בבית ובסופרמרקט. -הסברים על סוגי האריזות השונים שהילדים נתקלים בהן ביום :6-7שקופיות 

נמצא במצגת,  -המוצבים ביישובים כתוצאה מכניסת החוק הסבר על סוגי הפחים הייעודים :8-14שקופיות 

 על תהליכי המחזור השונים. חוויתיים כולל סרטונים

אפשר לשאול את הילדים אילו מיכלים נמצאים בישוב שלהם, האם הם מפרידים פסולת, האם הם משליכים 

 לפחי המחזור השונים.

התמונות  לעצמנו כאשר אנחנו מפרידים פסולת? מהי התרומה שאנו תורמים לסביבה וכמובן: 15-18שקופית 

 לחיות. ובריא נועדו להמחיש לילדים כיצד יותר נעים 

1. הקטנת כמות הפסולת: במקום שהשטחים הפתוחים יהפכו לשטחי הטמנת פסולת ניתן יהיה לעשות בהם מגוון 

 שימושים מועילים לאדם ולסביבה.

2. מניעת זיהום אויר: הפסולת שמצטברת ומוטמנת פולטת גזים רעילים המשתחררים לאטמוספירה ומזהמים את 

האוויר . בנוסף, ככל שיש יותר פסולת נדרשים יותר כלי תחבורה )משאיות( לשינוע הפסולת לאתרי הטמנה. כלי רכב 

 אלו צורכים דלק ופולטים גזים המזהמים את האוויר.



3. מניעת זיהום קרקע: פסולת המצטברת על פני השטח או נקברת באדמה מתפרקת לחומרים שונים שחלקם 

 מחלחלים לקרקע ומזהמים אותה. 

מניעת זיהום מי תהום: פסולת המצטברת על פני השטח או נקברת באדמה מתפרקת לחומרים שונים. חלק 

הנחלים ואל מאגרי המים. הם מהחומרים מתפרקים במגע עם מי גשמים, חומרים אלו נשטפים ומגיעים ישירות אל 

.ממשיכים לחלחל, ובסוף דרכם הם מגיעים לשכבות האקוויפר וגורמים לזיהום מי תהום  

 4. נפחית פליטת גזי חממה: הפסולת המוטמנת באדמה פולטת גזים רעילים אשר גורמים להתחממות כדור הארץ

5. הפחתת בזבוז של משאבי הטבע: בעקבות הצריכה ההולכת והגדלה של בני האדם, משאבי כדור הארץ כגון נפט, 

עצים, מינרלים מן הטבע וכו' הולכים ומדלדלים. על ידי הפרדת פסולת ומחזורה אנו עושים שימוש חוזר במוצרים 

מחזור נייר מביא לכך שיכרתו פחות עצים לשם ייצור הנייר,  -ובכך מביאים לחיסכון במשאבי כדור הארץ. לדוגמא

מביא לחיסכון בשימוש בנפט וכד'. מחזור בקבוקי פלסטיק  

 

סרטון "דודי אשדודי" :18שקופית   

 

מצורף כקישור בתוך המצגת  -להורדה מאתר האיגוד "הצילו את הפסולת" משחק :19שקופית   

 שימו לב- יש להדפיס את המשחק מראש ולגזור את הקלפים המופיעים לצורך שימוש בו.

 

 

 

 נשמח לסייע בכל שאלה,

 צוות חינוך

 ם לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה.איגוד ערי


